Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo

ISBN 978-85-68242-51-3

EIXO TEMÁTICO:
( x ) Arquitetura Bioclimática, Conforto Térmico e Eficiência Energética
( ) Bacias Hidrográficas, Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos
( ) Biodiversidade e Unidades de Conservação
( ) Campo, Agronegócio e as Práticas Sustentáveis
( ) Clima, Ambiente e Saúde
( ) Desastres, Riscos Ambientais e a Resiliência Urbana
( ) Educação Ambiental e Práticas Ambientais
( ) Ética e o Direito Ambiental
( ) Geotecnologias Aplicadas à Análise Ambiental
( ) Novas Tecnologias e as Construções Sustentáveis
( ) Patrimônio Histórico, Turismo e o Desenvolvimento Local
( ) Saúde Pública e o Controle de Vetores
( ) Saúde, Saneamento e Ambiente
( ) Segurança e Saúde do Trabalhador
( ) Urbanismo Ecológico e Infraestrutura Verde

Avaliação bioclimática de espaços públicos abertos: estudo de uma praça
em Araçatuba-SP
Bioclimatic evaluation of public open spaces: study of a square in Araçatuba-SP
Evaluación bioclimática de espacios públicos abiertos: estudio de una plaza en
Araçatuba-SP

Priscilla Lacerda Duarte David
Professora Mestre, UNIP, Araçatuba
pridavid@gmail.com

Gislaine Bianchi
Professora Especialista, UNIP, Araçatuba
gbianchi.arq@gmail.com

Rhafael de Lima Paz
Graduando em Arquitetura, UNIP, Araçatuba
rhafael_piaca@hotmail.com

491

Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo

ISBN 978-85-68242-51-3

RESUMO
Nas ultimas décadas, as cidades brasileiras têm passado por um processo de urbanização que gera efeitos
negativos, principalmente na questão climática. Nesse sentido, a aplicação dos princípios bioclimáticos favorece as
condições de conforto ambiental no espaço urbano, beneficiando o uso dos espaços públicos abertos. Esse trabalho
faz uma análise qualitativa das características espaciais de uma praça na região central de Araçatuba-SP, a partir da
metodologia de Romero (2007), identificando as discrepâncias à adequação ao clima em que está inserido. Para
isso, foi feito um mapeamento do local, observações quanto ao uso em diferentes períodos e dias, simulação e
estudo da insolação e ventilação. Os resultados mostram os pontos que colaboram para um microclima
desconfortável e o pouco uso do espaço, gerando diretrizes para uma intervenção.
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura bioclimática. Espaço público aberto. Conforto ambiental.
ABSTRACT
In the last decades the Brazilian cities have undergone an urbanization process that generates negative effects,
mainly in the climatic issue. In this sense, the application of bioclimatic principles favors the conditions of
environmental comfort in the urban space, benefiting the use of open public spaces. This work makes a qualitative
analysis of the spatial characteristics of a square in the central region of Araçatuba-SP, using Romero's methodology
(2007), identifying the discrepancies to the adaptation to the climate in which it is inserted. For this, a mapping of
the site, observations regarding the use in different periods and days, simulation and study of the insolation and
ventilation were done. The results show the points that contribute to an uncomfortable microclimate and the little
use of space, generating guidelines for an intervention.
KEYWORDS: Bioclimatic architecture. Open public space. Environmental comfort.
RESUMEN
En las últimas décadas las ciudades brasileñas han pasado por un proceso de urbanización que genera efectos
negativos, principalmente en la cuestión climática. En este sentido, la aplicación de los principios bioclimáticos
favorece las condiciones de confort ambiental en el espacio urbano, beneficiando el uso de los espacios públicos
abiertos. Este trabajo hace un análisis cualitativo de las características espaciales de una plaza en la región central
de Araçatuba-SP, a partir de la metodología de Romero (2007), identificando las discrepancias a la adecuación al
clima en que está insertado. Para ello, se hizo un mapeo del local, observaciones sobre el uso en diferentes
períodos y días, simulación y estudio de la insolación y ventilación. Los resultados muestran los puntos que
colaboran para un microclima incómodo y el poco uso del espacio, generando directrices para una intervención.
PALABRAS CLAVE: Arquitectura bioclimática. Espacio público abierto. Confort ambiental.
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea enfrenta um desorientador e crescente caos urbano, decorrente
do modelo de urbanização implantado desde a revolução industrial, onde a necessidade de
acumular bens e riquezas contribuiu para conflitos intraurbanos. No Brasil, nas últimas cinco
décadas houve um processo intenso de industrialização e êxodo rural, que culminaram com a
escassez de emprego e déficit habitacional, sendo estes os grandes problemas sociais da
urbanidade, consequência disto, o padrão de qualidade de vida nas cidades vem se
deteriorando cada vez mais, e isso não é um infortúnio apenas das grandes metrópoles.
(SILVA, ROMERO, 2010).
Romero (2007) observa que os efeitos da urbanização são negativos, na maioria dos casos a
excessiva cobertura do solo, a concentração de gases contaminantes, o aumento da
temperatura em razão da redução da difusão do calor e dos menores índices de evaporação
afeta a saúde física e mental da população. Um dos
Um dos fenômenos climáticos mais característicos dessa modificação térmica são as ilhas de
calor. (LIN et al., 2013). Caracteriza-se pelo aumento da temperatura do ar nas cidades em
relação ao meio rural e as áreas menos urbanizadas e habitualmente, ocorrem no centro das
cidades, onde as construções formam um conjunto denso e compacto. (AMORIM, 2005).
Nesse sentido, Romero (2007) evidencia que devido à excessiva ocupação do solo, é
fundamental que o planejamento dos espaços urbanos sejam adaptados às características
locais, como a topográfica, latitude, clima entre outros. Assim, a aplicação da arquitetura
bioclimática é um forte indicativo de melhoria do espaço público e corrobora a construção do
meio urbano.
No entanto, apesar dos diversos estudos hoje existentes sobre esse assunto, poucas são as
ferramentas práticas disponíveis para que possam ser estabelecidas diretrizes de
planejamento urbano. Esse quadro se agrava ainda mais quando considerado o caso de
cidades localizadas em países em desenvolvimento, para os quais frequentemente existe uma
carência de dados básicos. (SOUZA et al., 2010).
Givoni (1998) indica que o ponto de partida para a formulação de conceitos e princípios
bioclimáticos é a avaliação e adequação das condições climáticas em um projeto. Isso favorece
a construção de um desenho urbano que maximize o conforto ambiental.
Dessa forma, a metodologia proposta por Romero (2007) tem se destacado, ao analisar o
espaço público e a componente ambiental a partir dos elementos ambientais, climáticos,
históricos, culturais e tecnológicos. Esta metodologia respalda a análise ambiental através da
inter-relação entre os elementos encontrados e as atividades que nele se desenvolvem, de
forma a selecioná-los como essenciais no tratamento do espaço público, para enfim servir
como guia na elaboração de futuras propostas (Costa, 2003). A metodologia de Romero (2007)
sugere que haja a análise em 2 grandes categorias: espacial e ambiental e 3 sub-categorias:
entorno, espaço urbano imediato ao espaço público; superfície fronteira, espaço que forma o
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limite do espaço público; e base, espaço público em si.
Nesse contexto, esse estudo aplica o método desenvolvido por Romero (2007) em um espaço
público aberto no município de Araçatuba, interior de São Paulo, a fim de identificar os
contrapontos aos princípios bioclimáticos para a região.
OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é avaliar qualitativamente as características espaciais de um espaço
público aberto, a Praça Rui Barbosa, na cidade de Araçatuba, a fim de identificar as
discrepâncias às estratégias bioclimáticas para o local, possibilitando intervenções para um
ambiente urbano adequado à dimensão humana, com base em parâmetros da Arquitetura
Bioclimática.
METODOLOGIA
Inicialmente foram realizadas visitas in loco na Praça Rui Barbosa e entorno imediato para
mapeamento por meio de levantamento métrico e fotográfico. Além disso, foram observadas
as formas de uso e a distribuição dos usuários em diferentes períodos e dias da semana.
Em seguida, foram geradas simulações da insolação, utilizando um modelo georeferenciado no
software SketchUp, para o solstício de verão e equinócios, considerando o clima local; e
estudo do caminho dos ventos a partir da incidência dos ventos predominantes na região.
Foram feitas as análises com aplicação do método desenvolvido por Romero (2007) e
comparação com trabalho de Silva e David (2016) em um espaço público aberto em contexto
semelhante localizado na cidade de Bauru-SP.
Caracterização do objeto de estudo
A área objeto deste estudo localiza-se no município de Araçatuba (Latitude 21º 12'32”S,
Longitude 50º 25'58" O e Altitude de 390 m). A cidade tem porte médio, possui área de
1.167,129 km², está na região noroeste do estado de São Paulo, distante 522 km da capital.
Atualmente, Araçatuba apresenta uma população de aproximadamente 193.828 habitantes.
Sua história é marcada pela presença da NOB – Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, da intensa
produção cafeeira e o cultivo de cana de açúcar. No entanto, a pecuária foi a atividade que
consolidou o município, levando-o à aquisição do título de Capital do Boi Gordo, devido às
negociações da arroba do boi que eram realizadas na Praça Rui Barbosa. A cidade se
consolidou como um polo regional, devido à economia diversificada, além das diversas
universidades instaladas no município.
A Praça Rui Barbosa, conhecida popularmente como Praça do Boi, tem uma importância
histórica para a cidade, e marca, no desenho urbano, o início do calçadão. O local funcional
como um eixo de ligação entre as ruas e avenidas que cortam o centro da cidade. Dessa forma,
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é acessada diariamente por milhares de pessoas e automóveis, representando o principal
espaço público aberto da área (figura 1 e 2).
Figura 1 – Localização do objeto de estudo.

a

b
Fonte: Adaptado de (a) skyscrapercity.com e (b, c) Google Maps.

c

Figura 2 – Projeto da Praça Rui Barbosa.

N

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Araçatuba.

Condições climáticas da cidade de Araçatuba-SP
Segundo informações do CEPAGRI - Centro de Pesquisas Meteorológicas e climáticas Aplicadas
a Agricultura (disponível em http://www.cpa.unicamp.br), órgão responsável por fornecer
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dados relacionados ao clima dos municípios paulistanos, o município de Araçatuba apresenta
classificação climática do tipo Aw - clima tropical marcado por verões chuvosos e quentes e
inverno ameno e seco, de acordo com Köppen-Geiger.
Dados históricos para o período de 1961-1990 mostram uma temperatura média anual de
23,2°C, temperatura média anual mínima de 17,4°C e máxima de 29,1°C, e pluviosidade média
anual de 1200,3 mm (MINAKI, 2012) (figura 3). É possível observar que os meses de dezembro
a março são os mais quentes, enquanto os meses de Maio a Julho são os mais amenos. Os
ventos predominantes sopram de sudeste para noroeste.
Figura 3 – Climograma de Araçatuba - dados médios mensais 1961-1990.

Fonte: Minaki (2012) a partir dos dados de Somar Meteorologia.

RESULTADOS
Considerando o entorno imediato da Praça Rui Barbosa, a partir de um raio de 100m, é
possível observar a densa ocupação do solo (83% cheios e 17% vazios) resultante, sobretudo
do desenvolvimento histórico da área central no período de aquecimento econômico gerado
pela ferrovia e o comércio de gado.
Em geral, o espaço é ocupado por edificações de até 3 pavimentos (33% de edifícios térreos,
43% de 2 pavimentos e 16% de 3 ou mais pavimentos), sendo em geral, o pavimento térreo
utilizado para fins de comércio e os pavimentos superiores destinados a residência ou serviços.
Associada à alta taxa de ocupação do solo, o nível de área permeável é baixo. As áreas não
edificadas no entorno imediato possuem pavimentação, as vias em asfalto e o calçadão em
pedra portuguesa, exceto por pequenos canteiros defronte a algumas construções que
compõe o paisagismo individualmente de cada lote. A praça analisada é o único local na região
central com maior permeabilidade, tendo em vista a presença de canteiros mais amplos e com
vegetação arbórea. As áreas verdes na praça e no entorno somam apenas 4% do total
analisado.
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Diversas pesquisas têm relacionado a alta densidade de ocupação e os materiais de superfície
com ilhas de calor (DUARTE; SERRA, 2003; SOUZA et al., 2010, BARROS; LOMBARDO, 2016,
entre outros). Dessa forma, a presença de áreas verdes no local, contribui para amenizar os
problemas de permeabilidade e os efeitos da ilha de calor. Entretanto, estudos demonstram
que a atuação de áreas verdes ocorre de forma localizada (GIVONI, 1998; PAZ, 2009, entre
outros), assim, os efeitos da vegetação existentes não são suficientes para abranger toda a
região em que esta inserida.
As fontes de som no entorno imediato são principalmente provenientes das vias, que
convergem para a praça, sem qualquer barreira acústica.
Já quando há a diminuição da escala de análise e considerada apenas a praça (base e
fronteira), os estudos de insolação para o solstício de verão e equinócios, período em que a
temperatura do ar é maior, mostram que as edificações na fronteira pouco interferem no
sombreamento (figura 4 e 5). Há sombras incidentes na praça apenas de uma edificação no
período da manhã, enquanto a sombra gerada pelas demais edificações atingem apenas as
vias nos arredores.
Figura 4 – Vistas da Praça Rui Barbosa e arredores.

Fonte: Autoria própria.
Figura 5 – Simulação da insolação para o solstício de verão às (a) 9h e às (b) 15h.

a

b
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Fonte: Autoria própria.

A vegetação ocupa cerca de 35% da praça, com forração e árvores de porte médio e seu
sombreamento fica restrito aos canteiros em grande parte do dia e não sombreiam as áreas
calçadas de piso intertravado de concreto. Há apenas algumas palmeiras que filtram a radiação
nos caminhos, assim, esses espaços acabam recebendo grande exposição de radiação solar
direta, gerando um microclima desconfortável, sobretudo no período do verão, quando as
temperaturas estão mais altas e a umidade relativa do ar mais baixa. Isso contribui para a
utilização da praça apenas como espaço de passagem pelos usuários, o que também foi
constatado nos períodos de observação.
Há a utilização da praça como espaço de relaxamento e contemplação apenas no início da
manhã e final da tarde nos domingos, quando o microclima está mais ameno e há um maior
sombreamento provocado pela vegetação nas áreas calçadas; nesse dia o comércio da região
está fechado, ou seja, os usuários vão ate o local exclusivamente para esse fim.
Existem ainda duas fontes de água na praça, mas que não funcionam o tempo todo, apenas
aos sábados no horário de funcionamento do comércio local, totalizam 2% da área da praça.
Seu uso durante o todo o dia, no verão e estações intermediárias, poderia colaborar na
melhoria das condições de conforto, a partir do aumento da umidade relativa do ar.
A análise dos ventos mostra que a área recebe ventos canalizados pelas ruas do entorno
vindos do sentido sudeste e que abrangem todo o local (figura 6).
Figura 6 – Estudo dos ventos na Praça Rui Barbosa.

Na avaliação espacial do local, os parâmetros de disposição ambiental mostram que a fonte
central é um fator de concentração, que atrai os usuários, já a disposição dos canteiros,
cortados por largos caminhos, com um eixo de circulação principal na direção da fonte, sem
sombreamento, segregam o espaço. A praça recebe ruídos principalmente das ruas na
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fronteira e possui grande variação de materiais e cores de superfície, com destaque para o
asfalto e concreto, materiais que tendem a absorver reter calor.
Há mobiliário urbano espalhado por toda a praça, que dialoga esteticamente com a paisagem
do local, mas apenas nos locais sombreados são efetivamente utilizados.
O local é bem iluminado durante o período da noite e provido de um posto de vigia noturno, o
que garante a segurança de quem faz uso do local. Todavia existe apenas uma lanchonete
ambulante aberta nesse período na praça, o que a torna pouco atrativa no período.
Diretrizes Projetuais
A área estudada se caracteriza pela alta taxa de ocupação, com baixa rugosidade e
permeabilidade do solo. Essas características afetam o microclima local, diminuindo a
ventilação natural e contribuindo para baixos índices de umidade, o que associados ao clima
tropical da cidade, afetam o conforto térmico do usuário.
Dessa forma, sugere-se que o espaço seja dotado com mais área sombreadas, que podem vir
do plantio de mais árvores, ou a partir da inserção de elementos construtivos filtrantes da
radiação solar direta incidente, como pergolados. É importante que haja ainda o uso das
fontes de água durante todo o dia, e que mais elementos com água possam ser instalados na
área, além da diminuição da velocidade dos veículos nas ruas mais próximas, diminuindo
consequentemente os ruídos.
Em longo prazo, os materiais de superfície da base podem ser substituídos por materiais de
alta permeabilidade e baixa absorção e retenção de calor, e há a necessidade de um
planejamento urbano que priorize a implantação de áreas verdes distribuídas
homogeneamente pela região, criando um sistema de áreas verdes e diminuindo os efeitos da
ilha de calor.
Para estimular ainda mais seu uso, podem-se fomentar novas atividades no local,
principalmente no período noturno, quando há o esvaziamento da região central, e resgatar a
memória da praça e da cidade.
Comparação com a Praça Machado de Mello em Bauru-SP
Os dados coletados foram comparados com análise realizada por Silva e David (2016) na Praça
Machado de Mello em Bauru-SP (figura 7) utilizando a mesma metodologia. Nesse caso, a
praça também possui ligação com o calçadão da cidade, está localizada em frente à Estação
Ferroviária NOB e possui uma importância histórica para a cidade.
A classificação climática de Bauru, segundo Koeppen, é do tipo Aw – clima tropical marcado
por verões chuvosos e quentes e inverno ameno e seco. Os ventos predominantes têm origem
no sudeste.
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Figura 7 – Vista da Praça Machado de Mello e arredores em Bauru-SP.

Fonte: Silva e David (2016).

Ainda que ambas estejam em contextos climáticos semelhantes, a praça na cidade de Bauru
sofre com a falta de manutenção. A adequação ao clima é ainda mais falha que no caso de
Araçatuba, há pouca arborização, ocasionando a falta de sombreamento; falta de elementos
com água, que contribuam para o aumento da umidade relativa do ar; falta de iluminação
noturna e segurança; e falta de uma unidade estética que contemple o mobiliário urbano, os
revestimentos e a vegetação, e possibilite a criação de um espaço mais convidativo aos
usuários. O microclima local se torna desfavorável ao uso, que é agravado pelo abandono do
centro e seu esvaziamento fora do horário comercial.
As duas praças situam-se em áreas centrais da cidade, espaços que vêm sofrendo
mundialmente um processo de desvalorização. No caso do Brasil, faltam iniciativas políticas e
econômicas para a formação de espaços mais democráticos, sejam através de novas obras ou
revitalizações dos centros urbanos. (DIAS, 2005).
No projeto de construção ou intervenção de espaços públicos abertos é importante observar
as características climáticas em que o local se insere e utilizar artifícios que favoreçam sua
utilização a partir da criação de um microclima mais agradável ao usuário. Associado a isso, é
importante que existam atrativos nesses espaços aos usuários, que podem ser atividades
físicas ou culturais. Isso porque não há uma tradição cultural dos habitantes das regiões
analisadas para o uso de espaços públicos abertos apenas para contemplação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho trouxe a discussão do projeto do espaço público aberto adequado ao clima em
que esta inserido, a partir de um estudo de caso no centro da cidade de Araçatuba-SP, com
análises de elementos espaciais e ambientais da Praça Rui Barbosa e entorno imediato,
considerando os cheios e vazios, gabarito das construções, simulações da trajetória do sol e
efeito de sombras de acordo com a implantação das edificações nas estações do ano, fluxo dos
ventos, etc.
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A consideração das variáveis ambientais no projeto dos espaços públicos abertos reflete
diretamente no uso cotidiano pela população. Além disso, é essencial que o projeto abranja a
somatória dos princípios históricos, culturais e tecnológicos, entre outros, favorecendo o uso
como espaço de permanência pela população, uma vez que proporciona um microclima
agradável, propicia atividades ao ar livre e favorece a apropriação do espaço pelo usuário,
diminuindo vandalismos e custos de manutenção.
Além disso, ainda que o grande adensamento das regiões centrais torne difíceis intervenções
mais profundas, não se pode pensar no espaço da praça analisada isoladamente no meio
urbano. As áreas verdes precisam ser distribuídas homogeneamente na cidade para melhorar
a questão das ilhas de calor, por isso a importância de se inserir os princípios bioclimáticos
também ao zoneamento urbano.
Espera-se que esse trabalho possa subsidiar futuras intervenções na área central de
Araçatuba-SP, bem como instigar pesquisas sobre a temática em outros contextos climáticos.
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